REG ULAMI N
OSIEDLOWEJ WYPRZEDAŻY GARAŻOWEJ RZECZY UŻYWANYCH
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku
1. Organizatorem Wyprzedaży „Garażowej”, zwanej dalej „wyprzedażą” jest Klub ZENIT
S.M.”Zachęta” w Białymstoku przy ulicy Mieszka I 16, działający w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku, zwanej dalej Organizatorem.
2. Wyprzedaż odbędzie się w dniu 12.05.2018 r. w godz. 11.00 – 15.00 na parkingu przed Klubem
„Zenit” przy ul. Mieszka I 16. O rozmieszczeniu stanowisk decyduje Organizator.
3. W przypadku pogody uniemożliwiającej lub utrudniającej przebieg wyprzedaży Organizator
zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wyprzedaży lub Jej przeniesienia do lokalu Klubu ZENIT
ul. Mieszka I 16.
4. Celem Wyprzedaży jest wymiana rzeczy stanowiących własność uczestników (np. odzieży,
książek, zabawek, przedmiotów użytkowych, drobiazgów dekoracyjnych itp.). Rzeczy można
również odsprzedać lub oddać.
5. Niedozwolone jest wystawianie na Wyprzedaży rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł,
budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, a także towarów wymagających specjalnych
zezwoleń (np. alkohol, broń, zwierzęta domowe, produkty spożywcze).
6. W Wyprzedaży mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy zasobów S.M. „Zachęta”, po
uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa u Organizatora, pod tel. 508 563 863. Niedozwolone
jest prowadzenie przez uczestników Wyprzedaży sprzedaży rzeczy w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
7. Oferowane ceny nie powinny być wygórowane. Sprzedawane przedmioty nie podlegają podatkowi
VAT, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym zostały nabyte, a
kwota sprzedaży będzie niższa od kwoty ich nabycia. Kupujący nie zapłaci podatku, jeśli wartość
zakupionej rzeczy nie przekroczy 1000,- zł (decyduje wartość rynkowa rzeczy).
8. Udział w Wyprzedaży jest bezpłatny.
9. Część stanowisk zostanie przygotowana przez Organizatora. Organizator wyraża zgodę na
organizację przez uczestnika samodzielnego stanowiska (stolik turystyczny z miejscem do
siedzenia, koc itp.) po uprzednim uzgodnieniu szczegółowych warunków z Organizatorem.
10. Każdy musi dbać o porządek na swoim stanowisku. Po zakończeniu sprzedaży, należy zostawić
porządek i zabrać ze sobą wszystkie rzeczy, które nie zostały sprzedane.
11. Organizator Wyprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za zawierane transakcje.
12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi
zdarzeniami losowymi.
13. Udział w wyprzedaży oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
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Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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